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1. Общо представяне на процедурата и докторанта 

Съгласно заповед № РД 38-429/06.07.2015 г. на Ректора на Софийския университет 

„Св. Климент Охридски" съм утвърдена за член на научното жури за осигуряване на 

процедура за защита на дисертационен труд на тема „ИНТЕГРИРАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО 

МАТЕМАТИКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ (в геометричното съдържание)“ за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование 

1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... 

(Методика на обучението по математика в началното училище), докторска програма 

„Методика на обучението по математика“. 

Автор на дисертационния труд е Иван Николаев Душков, задочен докторант към 

катедра „Начална училищна педагогика“ на Факултета по начална и предучилищна 

педагогика. 



Представеният от докторанта комплект материали е на електронен и на хартиен 

носител. Същият е в съответствие с Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”. 

Комплектът включва следните документи:  Заповеди на Ректора на СУ „Св. Климент 

Охридски” за зачисляване и за отчисляване на докторанта с право за защита (РД20-

677/2014); Автобиография; Дисертационен труд; Автореферат; Публикации, свързани с 

дисертационния труд  - 6 броя, на български език, три самостоятелни и три в съавторство; 

Диплома за завършена образователно-квалификационна степен „Бакалавър“; Диплома за 

завършена образователно-квалификационна степен „Магистър“; Протоколи  от 

докторантски изпит – 2 броя; Протокол препис от заседание на катедра „Начална 

училищна педагогика“; Презентации - 27 броя.  

Иван Николаев Душков е роден на 12.05.1980г. Завършил е през 1998г. средно 

образование в 7 СОУ „Св. Седмочисленици“, г. София, а през 2002г. висше образование – 

специалност „Приложна математика“ към Факултета по математика и информатика на СУ 

„Св. Климент Охридски“, квалификация „математик“. В периода 2002г. – 2004г. завършва 

в същия факултет магистърската програма „Математическо моделиране и приложение на 

математиката“ и Следдипломна квалификация за придобиване на учителска 

правоспособност по математика и информатика. От 2004г. до 2006г. работи като учител по 

математика и информатика в 8 СОУ „Васил Левски“, г. София, а от 2006г. до сега е 

асистент към катедра „Начална училищна педагогика“ на Факултета по начална и 

предучилищна педагогика. 

2. Актуалност на тематиката 

Актуалността на научната проблематика, заложена в дисертационното изследване, 

произтича от факта, че в настоящия период от време информационите и компютърните 

технологии навлизат все по-широко във всички сфери на обществения живот, в това число 

и в образованието. В световен мащаб се оформя тенденция за интегриране на 

информационните технологии в образованието и представеното изследване на тема 

„ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ (в геометричното 

съдържание)“ напълно съответства на приетите документи за въвеждане на 

информационните и комуникационни технологии в българските училища. То е в синхрон 



със съвременните тенденции, разширявава и осъвременява дидактическите средства за 

пропедевтика на систематичния училищен курс по геометрия. Затова считам, че 

изследването в предложения за рецензиране дисертационен труд, е един сполучлив опит 

на докторанта да разкрие възможности за интегриране на класически и съвременни 

интерактивни методи на обучение в началните класове и да обогати учебната практика по 

математика с електронно помагало - авторови образователни мултимедийни презентации, 

в които централно място заемат геометричните знания.   

3. Познаване на проблема 

От съдържанието на дисертационния труд се съди, че Иван Душков сериозно и 

задълбочено е проучил проблема за особеностите при изучаване на геометричното 

съдържание в обучението по математика в І – ІV клас и спецификата на изграждане на 

„нагледния“ училищен курс по геометрия, за значението на мултимедийното учене и 

влиянието на информационните технологии върху качеството на обучението. За целите на 

изследването е анализирал и синтезирал идеи от много и различни наши и чуждестранни 

специалисти – математици, методици, педагози, психолози и др., с цел да разкрие 

съдържанието на основни понятия, заложени в дисертацията. 

Внимателно е разгледал и използвал значителен брой източници - общо 183 (от 

които 99 на кирилица и 84 на латиница).  

4. Методика на изследването 

Методиката на изследване и инструментариумът, който е използвал Иван Душков, е 

адекватен на поставените цели и задачи в дисертационния труд. Преподавателската му 

дейност като асистент по дисциплината „Математико-статистически методи във 

физическото възпитание и спорта“ допринася за компетентната обработка на данните и 

качествения анализ на резултатите от теоретико-приложното изследване на проблема.  

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

Дисертационният труд „ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-

КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В 

НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ (в геометричното съдържание)“ на Иван Николаев Душков е в 

обем от 189 страници и съдържа Увод, три глави, Заключение с изводи и Литература. 

Включени са и Приложения (9 на брой - 15 страници), Декларация за авторство и 



Приложение (CD-ROM) с разработен авторски цикъл обучаващи мултимедийни 

презентации на тема „Геометрия”. 

В уводната част докторантът обосновава актуалността на проблема и представя 

концепцията на изследването, правилно формулира целта, основните задачи за постигане 

на целта, хипотезата и методиката на изследване (обект, предмет, методи и обхват). 

Акцентът в дисертационната разработка е интегриране на обучаващите мултимедийни 

презентации в учебния процес по математика в началните класове и разкриване на 

педагогически възможности за по-високи постижения при овладяване на 

математическите знания, свързани с геометричното съдържание.  

Основното съдържание на дисертационния труд е представено в три глави и е 

обвързано с изследователския проблем. В първа глава докторантът прави кратък 

исторически преглед на особеностите и спецификата на геометричните знания по 

отношение изучаването им в училище, на методиката за формиране на основни 

геометрични понятия в началните класове, на интегрирането на новите технологии в 

обучението по математика. В резултат на този преглед той разкрива редица методически и 

технологични проблеми, които са предмет на разглеждане в следващите глави. 

Задълбоченият анализ на наша и чуждестранна литература дава възможност на 

докторанта да  разработи и представи в дисертационния си труд образователни PowerPoint 

презентации, с които подпомага процеса на пресъздаване и „оживяване” на геометрията, 

изучавана в началните класове, наречена още в дидактиката на математиката „нагледна 

геометрия“. 

Втора глава е посветена на методиката и методологията на проведеното емпирично 

изследване. Формулирани са целите, задачите, организацията и методите на изследване. В 

тази глава докторантът много обстойно и компетентно представя общата характеристика 

на експерименталната проверка на дидактическите възможности на създадените от него 

27 мултимедийни презентации. Изследването е проведено в рамките на една учебна 

година (2013 - 2014г.) и обхваща общо 161 ученици от 25 ОУ „Д-р Петър Берон“, г. 

София, като 83 са в експерименталната група, а 78 са  в контролната група. В 

експеримента са включени и студенти от ФНПП - бъдещи начални учители. 

Аргументирано и добре обосновано, за целите на изследването, Иван Душов създава 

цикъл от 27 образователни мултимедийни презентации (експериментални мултимедийни 



уроци), в които са залегнали дидактическите основи на началната училищна математика, 

принципите за мултимедийно учене и изискванията за създаване на обучаващи 

презентации. (Три от презентациите са заглавни страници на модулите.) По нов 

интегративен начин той успява да представи основни знания от геометрията, които се 

изучават в началните класове и са заложени в трите комплекта алтернативни учебници по 

математика в І – ІV клас. Разработените авторови образователни мултимедийни 

презентации са оформени в 4 модула (3 с теми от урочната дейност и 1 от извънурочната).  

В трите модула са обхванати теми от задължителното учебно съдържание по 

геометрия в началните класове: геометрични фигури; обиколка на триъгълник и на 

правоъгълник; ъгъл; видове триъгълници според страните и според ъглите; окръжност; 

измерване на геометрични фигури (отсечка, ъгъл, обиколка на триъгълник и на 

правоъгълник); чертане на геометрични фигури (ъгъл, окръжност). Трябва за отбележа, че 

мултимедийните презентации съдържат визуализирато на една много важна (и трудна за 

обяснение) от началния учител практическа дейност - техника на измерване и техника на 

чертане на геометрични фигури.  

В модула за извънурочната дейност са илюстрирани геометричните решения на два 

типа задачи – Пентамино и Задача на Поасон (геометричен метод на Перелман за 

решаване на задачи от преливане на течности). Чрез  презентациите, предназначени за 

извънкласна дейност, докторантът успява непринудено, професионално и с много 

„динамика“ да онагледи и обогати знания от занимателната математика, с които се 

допълват и надграждат знанията и уменията на учениците от началните класове. 

Добрите си познания по използване на информационните технологии в обучението 

по математика Иван Душков прилага компетентно при конструирането на 

образователните  мултимедийни презентации, създадени на основата на слайдшоу. Много 

умело и в „движение” представя дейностите, свързани с: 

 разпознаване и класифициране на геометрични фигури, изучавани в началните 

класове (линия, ъгъл, триъгълник, квадрат, правоъгълник и др.); 

 чертане на фигури по дадено мерно число (отсечка, ъгъл, окръжност); 

 измерване на величини (дължина на отсечка, големина на ъгъл, обиколка на 

триъгълник, обиколка на правоъгълник, лице на повърхнина на правоъгълник).  



Като се съобразява с типичните грешки на учениците при усвояване на 

геометричните знания и това, че задачата е не само цел, но и средство в обучението по 

математика в началните класове, то във всички експериментални мултимедийни уроци 

докторантът предлага задачи с различна дидактична цел – усвояване на нови знания, 

затвърдяване, обобщение или проверка на знания. В зависимост от целта на задачата 

предоставя използването на хипервръзки в структурата на презентацията, които 

осигуряват „интерактивността“ на задачата. 

Обучаващите мултимедийни презентации са създадени с помощта на офис-пакета 

MS Office (PowerPoint) и са едно от съвременните средства, с които се осигурява както 

нагледно и динамично пресъздаване на съществени елементи от съдържанието на 

математическите понятия, така и непринудено и естествено представяне на възможности 

за решаване на задачи с геометричен характер. Съдържанието е представено 

интерактивно, с педагогически и мултимедиен дизайн, акцентиращ на презентациите не 

само като средство за онагледяване, но и на педагогическите възможности за разбиране и 

успешно усвояване на геометричните знания. Тази стратегия на докторанта се 

потвърждава и от резултатите на проведеното експериментално изследване, а именно: 

представената информация в обучаващите мултимедийни презентации с помощта на 

текст, анимация, статични и динамични графични изображения провокира активност на 

учениците при изучаване на планираното геометрично съдържание и създава възможности 

за интерактивност на процеса на обучение. 

Целенасочено и обосновано докторантът създава образи на любими герои от книгата 

„Мечо Пух“, които присъстват във всеки мултимедиен урок и имат значение в 

психологичен и в дидактичен план. От една страна чрез тях се съдейства за по-

емоционално възприемане на математическото съдържание, а от друга – чрез диалога на 

героите, играещи ролята на обучители и обучаеми, се създават условия за пресъздаване на 

реална учебна среда. 

За апробиране на авторовия материал са представени, според мен, много добре 

разграничени критерии и показатели за диагностика на резултатите от обучението. 

Съобразно характера и спецификата на изследвания проблем в методологията на 

изследването докторантът използва подходяща комбинация от методи за събиране на 

емпирико-диагностични данни (педагогически експеримент, самостоятелна писмена 



работа в тестов формат, анкетно проучване) и различни математико-статистически методи 

за обработка на данни, приложени с помощта на специализиран софтуер. 

В трета глава докторантът много детайлно и графично-онагледено анализира 

статистически получените емпирични данни, които обработва с помощта на софтуера за 

статистическа обработка на данни SPSS. Анализът е извършен професионално и 

обективно. Въз основа на резултатите потвърждава до голяма степен предварително 

формулираната хипотеза, че интегрирането на разработените авторови обучаващи 

мултимедийни презентации на тема „Геометрия“ води до по-добро усвояване на 

математическите знания и умения, както и до по-висока ефективност на обучителния 

процес в сравнение с традиционното обучение. Очертава в общ план възможности и 

основни насоки за модернизиране на класическите форми на обучение в условията на 

технологичното общество като обосновава необходимостта от интегриране на обучаващи 

мултимедийни презентации в обучението по математика в началните класове. 

В заключението Иван Душков формулира редица основни изводи за теорията и 

педагогическата практика, произтичащи от проведеното от него теоретично и 

експериментално изследване.  

Описаните от автора теоретико-приложни приноси са представени убедително и 

отразяват постигнатото в дисертационното изследване.  

Търсенето от докторанта на пътища за „доближаване” до конкретно-образното 

мислене на учениците от началните класове, възможности и средства за визуализиране и 

подпомагане разбирането на съдържанието на абстрактните геометрични знания, е 

безспорно доказателство, че създадените обучаващи мултимедийни презентации могат да 

бъдат едно съвременно и ефективно средство за по-богато онагледяване и пресъздаване на 

математическите понятия, средство за усвояване на знанията с разбиране и провокиращо 

творческото мислене на учениците. 

С основание може да се приеме, че разработените авторови мултимедийни 

презентации могат успешно да се използват като електронни помагала в обучението по 

математика при изучаване на геометричните знания:  1) за постигане на различни 

дидактични цели в обучението по математика при изучаване на геометричните знания; 2)  

за формиране на важни практически дейности при изучаване на геометрията в училище – 

измерване и чертане; 3) в различните форми на обучение –  урочна и извънурочната 



дейност; 4) в различните видове уроци – за нови знания, за упражнение, за обобщение, за 

контрол и оценка. 

6. Преценка на публикациите  

Приложените 6 публикации са свързани с изследването в дисертацията и отразяват 

части от нейното съдържание.  

7. Автореферат 

Авторефератът е написан съобразно изискванията и вярно отразява съдържанието на 

дисертационния труд. Сполучливо и коректно са илюстрирани идеите и разсъжденията, 

отразени в дисертационния труд. 

8. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати 

Разработката на дисертационния труд дава възможности за разширение, за 

дидактическо обогатяване на процеса на изучаване на геометрията в началните класове и 

за бъдещи изследвания.  

Полезно и необходимо за учебната практика е създадените от докторанта Иван 

Душков електронни уроци да се усъвършенстват. Основната ми забележка, същевременно 

и препоръка, е при усъвършенстване на предложените и създаване на нови образователни 

презентации, авторът по-добре да съгласува и съчетава технологията на създаване на 

мултимедийния продукт с геометричното съдържание не само в началните класове, но и 

със съдържанието в по-горните класове. Например в създадените електронни уроци много 

бегло са застъпени релациите в разлежданите множества от геометрични обекти – в 

множеството от прави (пресичане, успоредност); в множеството от окръжности 

(пресичане, допиране, няма обща точка) и др. Информационните технологии дават добри 

възможности за визуализиране не само на геометричните обекти, но и на геометрични 

преобразувания. В тази насока би било полезно и разработването, но с пропедевтична цел 

(без съответната термнология), на образователни презентации, представящи осевата 

симетрия, транслацията и ротацията. Така, според мен, по-пълно и резултатно ще се 

постигнат дидактическите цели и задачи на обучението по геометрия в началните класове, 

ще се направи по-плавен преход към систематичния училищен курс по геометрия и ще се 

повиши обучаващият ефект на мултимедийния продукт. 

Има допуснати технически грешки, например: на стр. 124, зад. 2; подредба на 

литература и др. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд съдържа научно-приложни резултати, които 

представляват съществен принос в науката и отговарят на всички изисквания на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Представените материали и дисертационни резултати напълно съответстват на 

изискванията в Правилника на СУ за приложение на ЗРАСРБ. 

 Разработката на дисертационния труд „ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-

КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В 

НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ (в геометричното съдържание)“ показва, че докторантът Иван 

Николаев Душков притежава теоретични знания и професионални умения в областта на 

информационните технологии и методика на математиката в началните класове, успешно 

демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на научно изследване. 

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното 

теоретико-приложно изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен 

труд, автореферат, публикации, свързани с дисертацията, и предлагам на научното жури 

да присъди образователната и научна степен „доктор“ на Иван Николаев Душков в 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика в началното 

училище), докторска програма „Методика на обучението по математика“. 

 

 

23. 08. 2015 г.                         Изготвил рецензията: проф. д-р Маргарита Върбанова 

гр. В. Търново                                                               

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


